
ПРОТОКОЛ  
№ 5 від 11 лютого 2021 року

засідання тендерного комітету 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 

Прийняття рішення про проведення переговорної процедури (скорочена)

Члени тендерного комітету:
Сиченко Валерій Іванович Голова тендерного комітету, заступник начальника 

Головного управління
Хитрук Володимир Олексійович Начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства
Жилінська Катерина 
Олександрівна

Секретар тендерного комітету, головний спеціаліст 
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Стадник Оксана Станіславівна Начальник відділу правового забезпечення
Пінчук Наталія Юріївна Заступник начальника відділу економічної діяльності
Федоришин Юрій Анатолійович Начальник відділу ринкового нагляду
Рудзевич Андрій В ал ен ти н о ви ч Заступник начальника управління -  начальник відділу 

інформаційних технологій та зв'язків з громадськістю
Подобій Олександр 
Володимирович

Заступник голови тендерного комітету, начальник 
управління організаційно -  господарського забезпечення

Юзепольський Євген Олегович Завідувач сектору з питань запобігання корупції

Запрошені:
Провідний фахівець відділу з продажів
АТ «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» Коміссарова Л.О.

Порядок денний:
1. Закупівля послуг з розподілу природного газу -  за кодом ДК 021:2015 -  65210000-8 
шляхом переговорної процедури (скороченої).
2. Розгляд уповноваженими представниками сторін питання, щодо закупівлі послуг із 
розподілу природного газу (за кодом ДК 021:2015 -  65210000-8 - Розподіл газу, погодження 
обсягів і загальної вартості закупівлі даних послуг на 2021 рік.

По першому питанню слухали:
Заступника голови тендерного комітету Подобія О.В., який повідомив, що згідно ч.І ст. 

40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про 
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з 
одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Розподіл природного газу 
Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи» Вінницягаз» здійснюється 
на підставі ліцензії на розподіл природного газу, виданої згідно постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 
19.06.2017 №811 (з урахуванням змін, внесених постановою від 11.06.2018 року №1025). 
Нормативно-правовими документами, які встановлюють вимоги та регулюють 
взаємовідносини між оператором системи розподілу Акціонерне товариство «Оператор 
газорозподільної системи» Вінницягаз» та користувачами системи розподілу є розроблені 
відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» і Кодексу газорозподільних 
систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від ЗО вересня 2015 року №2494. 
Відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «про природні монополії» передбачено, що перелік 
суб’єктів природних монополій складаються та ведуться Антимонопольним комітетом 
України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб- 
сайті Антимонопольного комітету в установленому порядку. При цьому, відповідно до ст.13



вказаного закону національні комісії регулювання природних монополій, зокрема складають 
і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюються відповідно до 
цього закону. Згідно зведеного переліку суб'єктів природних монополій розміщено на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету www.amc.gov.ua Акціонерне товариство 
«Оператор газорозподільної системи» Вінницягаз» відносяться до суб’єктів природних 
монополій Вінницької області.

Члена тендерного комітету Юзепольського Є.О., який запропонував провести 
переговорну процедуру (скорочену) на закупівлю послуг з розподілу природного газу -  за 
кодом ДК 021:2015: 6521000-8 -  Розподіл природного газу.

Проголосували: 
Підсумки голосування:
№ Член тендерного комітету Варіанти голосування

«ЗА» «ПРОТИ»
1 Сиченко Валерій Іванович +
2 Хитрук Володимир Олексійович +
3 Жилінська Катерина Олександрівна +
4 Стадник Оксана Станіславівна +
5 Пінчук Наталія Юріївна +
6 Федоришин Юрій Анатолійович +
7 Рудзевич Андрій Валентинович +
8 Подобій Олександр Володимирович +
9 Юзепольський Євген Олегович +

Вирішили:
Провести переговорну процедуру (скорочену) на закупівлю послуг з розподілу 

природного газу -  за кодом ДК 021:2015: 6521000-8 -  Розподіл природного газу.

По другому питанню слухали:
Провідний фахівець відділу з продажів АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Вінницягаз» Коміссарова Л.О. проінформувала, що після застосування переговорної 
процедури закупівлі послуг з розподілу природного газу можливе укладення додаткової 
угоди до публічного безстрокового договору згідно діючих тарифів на послуги з розподілу 
природного газу, встановлених для АТ «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» 
відповідно до постанови НКРЕКП від 30.12.2020 року № 2765 «Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу для АТ «ВІННИЦЯГАЗ». З 01 січня 2021 року 
встановлено тариф на послуги розподілу природного газу у розмірі 1,68 грн за 1 куб.м. на 
місяць (без урахування ПДВ), або 2,016 грн. за 1 куб.м. на місяць (з урахуванням ПДВ).

Величина річної замовленої потужності розрахована оператором ГРМ згідно до вимог 
Кодексу ГРМ становить: 45 458,22 куб.м.

Загальна вартість замовленої потужностісті на 2021 рік складає: 91 643,77 грн. 
(дев'яносто одна тисяча шістсот сорок три грн. 77 коп.) з ПДВ.

Отже, за результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяги закупівлі 
та її очікувана вартість на 2021 рік:

Найменування закупівлі Очікувана
вартість

Кількість

Послуги з розподілу природного газу 91 643,77 45 458,22 м.куб.

Подобій О.В. запропонував за результатами переговорів прийняти рішення про намір 
укласти договір з АТ «Вінницягаз» на закупівлю послуг з розподілу природного газу.

Проголосували: 
Підсумки голосування:

http://www.amc.gov.ua


№ Член тендерного комітету Варіанти голосування
«ЗА» «ПРОТИ»

1 Сиченко Валерій Іванович +
2 Хитрук Володимир Олексійович +
л3 Жилінська Катерина Олександрівна +
4 Стадник Оксана Станіславівна +
5 Пінчук Наталія Юріївна +
6 Федоришин Юрій Анатолійович +
1 Рудзевич Андрій Валентинович +
8 Подобій Олександр Володимирович +
9 Юзепольський Євген Олегович +

ВИРІШ ИЛИ:
1. Здійснити закупівлю послуги з розподілу природного газу -  за кодом ДК 021:2015 -  
65210000-8 на 2021 рік шляхом переговорної процедури.

2. Погодити загальну суму закупівлі послуг з розподілу природного газу (код ДК 
021:2015 65210000-8 - Розподіл газу: 91 643,77 грн. (дев'яносто одна тисяча шістсот сорок 
три грн. 77 коп.) з ПДВ.

За результатами переговорів вирішили:

Найменування закупівлі Очікувана вартість (грн.) Кількість (м. куб.)
Послуги з розподілу природного газу 91 643.77 45 458,22 куб.м.
Підписи членів комітету:
Сиченко Валерій Іванович Голова тендерного комітету, заступник 

начальника Г оловного управління '— Ч / /

Хитрук Володимир Олексійович Начальник управління державного нагл^^зй [ 
дотриманням санітарного законодавства! 111 /,

Жилінська Катерина Олександрівна Секретар тендерного комітету, головни® 
спеціаліст відділу бухгалтерського обліг№^_)\
ЗВІТНОСТІ

Стадник Оксана Станіславівна Начальник відділу правового забезпечення V ^

Пінчук Наталія Юріївна Заступник начальника відділу економічної 
діяльності

Федоришин Юрій Анатолійович Начальник відділу ринкового нагляду
Рудзевич Андрій Валентинович Заступник начальника управління -  начальник і 

відділу інформаційних технологій та зв’язків з 
громадськістю

Подобій Олександр Володимирович Заступник голови тендерного комітету, 
начальник управління організаційно -  ч 
господарського забезпечення ~̂іЄЮзепольський Євген Олегович Завідувач сектору з питань запобігання /  
корупції (

- ) У7 __
.У /  .

Запрошені:
Представник А  і - В ш и ї


